APRIL 2019

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
- V času radijskega misijona na radiu Ognjišče bo 12. aprila celodnevno
spovedovanje prav tako v Kloštru. Priložnost za sveto spoved bo ta dan od 7.
do 19. ure.
- V petek 12. aprila ob 19.30 uri vas vabimo na Viktorinov večer v refektorij
minoritskega samostana na Ptuju. Z nami bo p. dr. Igor Salmič – provincial
slovenskih minoritov, ki nas bo nagovoril na temo "Večno življenje
- pozabljena prvina krščanske vere". V glasbenem utrinku bodo nastopile Ana
Dvoršak na flavti in Živa Horvat v spremljavi s klavirjem iz Zasebna glasbene
šole sv. Petra in Pavla.
- Na cvetno nedeljo bodo maše v vseh župnijah kakor ob nedeljah in takrat
boste dobili oznanila za vse dogodke v velikem tednu za velikonočno
praznovanje.
- V velikem tednu bo v klošterski cerkvi vsak dan od 9. do 11. in od 16. do 19.30
ure priložnost za sveto spoved. Vabljeni, da se z iskreno spovedjo pripravimo
na obhajanje največjega praznika.
- Sv. birmo bomo v naših župnijah imeli v soboto, 27. aprila. Letos bomo
praznovali v cerkvi sv. Petra in Pavla, z začetkom ob 9. uri. Birmovalec bo naš
nadškof Alojzij Cvikl.
- V času od 18. do 28. aprila v ptujskih župnijah ni verouka. Vabljeni k
obredom velikega tedna.
- V nedeljo, 28. aprila bomo na Ptuju obhajali Jurijevo. Zavetnika našega
mesta bomo počastili v cerkvi sv. Jurija. Sv. maša se bo začela ob 10. uri. V
ostalih ptujskih župnijah v tem času ne bo svetih maš.
- V ponedeljek, 29. aprila bomo pri sv. Leopoldu Mandiću imeli skupni
sestanek ptujskih ministrantov. Dogajanje se bo začelo ob 10. uri.
- Vabljeni na Alpsko romarsko pot (Sacra di San Michele, Briancon, Gap, La
Salette, Voiron in Oropa) od 15. do 18. julija 2019. La Salette je ena
najpomembnejših Marijinih romarskih poti v Evropi. Leta 1846 se je Marija
prikazala pastirčkom. Prijave sprejema p. Milan Kos.
Uradne ure v pisarni župnije:
Sv. Peter in Pavel - vsak dan

po jutranji in večerni sveti maši ter v ponedeljek
in petek od 10. do 12. ure. Tel. 059 073 000
Sv. Ožbalt - ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9. do 13. ure in v ponedeljek
od 17. do 18. ure. Tel. 02/771 84 41
Sv. Jurij - po vsaki maši ter v ponedeljek od 10. do 11. ure in v petek od 16.
do 17. ure. Tel. 031 331 055
Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel
www.ozbaltptuj.com, www.kloster.si, www.prostija-ptuj.si
Odgovarja: br. Andrej Feguš, župnik moderator, Minoritski trg 1, Ptuj, 031 331 055

ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED
Zakrament sprave je eden od sedmih zakramentov, ki ga je Kristus dal za
naše duhovno ozdravljenje in posvečenje. Postavil ga je na veliko noč, ko je
rekel apostolom: »Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpustite, so jim
odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani« (Jn 20,23). Spoved je Božji
dar Božje ljubezni. Z grehom zavračamo Božjo ljubezen, ranimo svoje
človeško dostojanstvo in škodujemo Cerkvi, katere živi član naj bi bil vsak
kristjan. Po daru odpuščanja Boga Očeta se moremo vrniti v občestvo z njim
in Cerkvijo. Iskreno priznamo in obžalujemo svoje grehe in sklenemo, da
bomo zapustili stranpota in zaživeli novo prijateljstvo z Bogom. Kesanje je
znamenje spreobrnjenja. Izraža pripravljenost, da si bomo odslej bolj
prizadevali za zvestobo Bogu in njegovim zapovedim. V svetu nenehnega
hitenja in raztresenosti je le malo priložnosti, da bi človek v miru in
iskrenosti pred seboj in pred Bogom pregledal svoje življenje. Kako
pomembno je, da si večkrat vzamemo čas in premišljujemo o smislu svojega
življenja, o cilju, ki nam ga je postavil Bog, in o poteh, po katerih hodimo.
Dogodki, za katere smo mislili, da so že utonili v pozabo, so nam zopet
blizu, ne ozdravljene duhovne rane se odpro. Hudo nam je za vse tisto, kar
ni bilo v skladu z zapovedjo ljubezni, tako v odnosu do Boga kot do
bližnjega in samih sebe. Prav v takih trenutkih nam Kristus v zakramentu
sprave ponuja svojo roko ljubezni. Sporočiti nam želi, da je trpel tudi za
naše grehe in da želi vzeti nase bremena, ki nas hromijo na poti do sreče.
Kako pogosto naj bi šli k spovedi? Po potrebi. Vsaj nekajkrat na leto.
Gotovo za veliko noč. Pomembno je, da opravimo spoved pred velikimi
življenjskimi odločitvami, pred odhodom v bolnišnico, ob praznovanjih in

življenjskih jubilejih… Priporoča se tudi redna spoved ob prvih petkih v
mesecu.
Na spoved se pripravimo z molitvijo, z izpraševanjem vesti, ob branju in
premišljevanju Božje besede. In osvobajajoča je misel, da mi Bog ne bo pri
spovedi grehe samo oprostil, ampak mi jih bo odpustil. Naš usmiljeni Oče
ne hrani naše kartoteke in je ne dopolnjuje, ampak jo sprazni in nam pri
vsaki spovedi odpusti stvari, ki nas bremenijo in težijo. Ima nas rad in hoče,
da se vrnemo v ljubeč in zaupen odnos z Njim.
Ko se odpravimo iz spovednice, lahko spet zadihamo s polnimi pljuči,
okrepljeni z Njegovo milostjo, kar nam daje moč, da se tudi mi povrnemo k
temu, da delamo vsem dobro ter da gledamo na svet z Njegovim, usmiljenim
pogledom.
Papež Frančišek je rekel: »Na usmiljenje pozabimo zaradi samoljubja. V
svetu se to kaže v iskanju zgolj lastnih interesov, ugodij in časti, združenih
v željo po kopičenju bogastva, v življenju kristjanov pa se kaže v hinavščini
in posvetnosti. Dejanja samoljubja so tako številna, da jih pogosto niti ne
prepoznamo več kot skrajnosti ali kot grehe. Zato je nujno priznati, da smo
grešniki.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 cerkveno smo pokopali:
Maksa Majcna iz Podgorcev
Marijo Pernat iz Spuhlje
Martina Merca iz Jurčičeve ul.
Ivana Lorenčiča iz Ul. h. Lacka
Kristino Nahberger iz Mariborske
Albina Kamenška iz Vezpazianove ul.

• Otroški zborček ima srečanje 7. in
14. aprila.
• V mesecu marcu za čiščenje cerkve
pri sv. Ožbaltu skrbi ga. Milica
Zelenko z ekipo, za sv. Leopolda pa
ga. Anica Zorec z ekipo.
Priporočamo se za botrstvo za
razsvetljavo cerkve sv. Leopold:
- Zlati boter 500 eur
- Srebrni boter 300 eur
- Bronasti boter 150 eur
TRR KBM, SI56 0420 2000 3306 764

župnija Ptuj – SV. JURIJ

Cecilijo Valenko iz Langusove

 sveti krst so prejeli:
Minea Vrbančič
Tia Pukšič
Uma Veselič
Tine Korez
 cerkveno smo pokopali:
Vincenca Krajnca iz Mestnega Vrha
Hedviko Zorec iz Zaružnega trga
Ivana Kmetca iz Orešja
Terezijo Vidovič iz Krčevine pri Ptuju
Marjano Lah iz Slovenskega trga
Branka Šauperla iz Mestnega Vrha

Oznanila
• ŽPS ima srečanje v ponedeljek 8.
aprila ob 19. uri.
• V soboto 13. aprila bo:

Oznanila
• V četrtek, 11. aprila bo ob 19. uri
redna seja ŽPS.
• V soboto, 13. aprila bo ob 10. uri
delavnica presmecev.

Oznanila
• 6. april, spoved prvoobhajancev
• 8. april, sestanek staršev birmancev
• 13. april, srečanje zakonske skupine
Pavel
• 16. april, generalno čiščenje cerkve
• 29. april, srečanje članov Karitas
• 5. maj, Florijanova nedelja

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
 sveti krst je prejel:
Anže Potrč
 cerkveno smo pokopali:
Ivana Arnuša iz Rimske ploščadi
Nežo Farič iz Kicarja
Marijo Ber iz Podvincev
Bronislavo Odeb iz Volkmerjeve

- ob 8.30 redno srečanje za
ministrante
- od 11. do 18. ure duhovna
priprava in prva sveta spoved za
prvoobhajance
- od 15. do 18. ure skupni oratorijski
popoldan s skavti, kjer bomo
izdelovali presmece, pekli kruh in še
kaj zanimivega. Vabljeni otroci!
• Zakonska skupina Viktorin ima
srečanje 12. aprila, skupina Leopold
13. aprila, skupina Frančišek pa 23.
aprila.
• Na velikonočni ponedeljek bo po
sveti maši pri sv. Leopoldu
blagoslov konj.
• Skupina Živi in deli Kristusa bo
imela srečanje 10. aprila ob 19. uri.

• V nedeljo, 14. aprila bo blagoslov
presmecev.
• V nedeljo, 14. aprila ima naša
Frančiškova družina ob 17. uri svoje
srečanje.
• V soboto, 20. aprila bo blagoslov
jedi.
• V ponedeljek, 15. aprila ob 19. uri
bo spokorno bogoslužje.
• V sredo, 17.aprila ob 19. uri začetek
devet dnevnice za birmance.
• Na Veliki četrtek, Veliki petek in
Veliko soboto bo tri dnevnica za
prvoobhajance.
• V soboto, 4. maja ob 19. uri bo za
prvoobhajance in starše generalka.
• V nedeljo, 5. maja ob 10. uri bo prvo
sveto obhajilo.

